MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 15. října 2021
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)
Číslo jednací:

MUBO/45168/2021/SOC/Uch

Název zakázky:

Provozování senior a baby taxi na území města Bohumína

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení:

dle § 53 zákona - zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569, DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800,
tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100
Kontaktní osoba: Bc. Daniel Ucháč, vedoucí odboru sociálního
tel. 596 092 217, e-mail: uchac.daniel@mubo.cz

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad k podání nabídek a k prokázání
splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Podmínky zjednodušeného podlimitního
řízení v této výzvě výslovně neuvedené jsou stanoveny zákonem.
I. Předmět a specifikace veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přepravy seniorům ve věku 65 let a starším (senior
taxi) s bydlištěm na území města Bohumína na níže specifikovaná přepravní místa.
Předmětem veřejné zakázky je zároveň poskytování přepravy dětem do 6 let (baby taxi)
s bydlištěm na území města Bohumína na níže specifikovaná přepravní místa a pouze
s doprovodem starším 18-ti let. Přeprava osob se provádí zpravidla z bydliště těchto osob na
přepravní místa a zpět do místa bydliště, avšak vždy pouze na území města Bohumína.
Služba bude poskytována každý pracovní den (s výjimkou státních svátků připadajících na
pracovní den) v době od 6 do 14 hodin a pouze na území města Bohumína a pouze na níže
uvedená přepravní místa:
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A)
Senior taxi
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Bohumínská městská nemocnice, a.s., Bohumín – Starý Bohumín
Středisko zdravotnických služeb – poliklinika, Čáslavská 1176, Bohumín – Nový Bohumín
Aquacentrum, Koperníkova 1216, Bohumín – Nový Bohumín
hřbitovy ve všech městských částech města Bohumína
Česká pošta, s.p. ve všech městských částech města Bohumína
Ordinace obvodních (praktických) lékařů pro dospělé a ambulance odborných lékařů, tzn.:
Alešova 591, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Komenského 454, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Nádražní 282, 735 81 Bohumín
Seifertova 746, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Studentská 598, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Studentská 641, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Tylova 882, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Tyršova 647, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Cihelní 769, 735 31 Bohumín – Skřečoň
Míru 81, 735 31 Bohumín - Skřečoň
Bezručova 113, 735 52 Bohumín – Záblatí
B)
Baby taxi
Středisko zdravotnických služeb – poliklinika, Čáslavská 1176, Bohumín – Nový Bohumín
(ordinace praktického lékaře pro děti)
Nerudova 1156, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín (ordinace praktického lékaře pro děti)
Bohumínská městská nemocnice, a.s., Bohumín – Starý Bohumín
Přeprava bude prováděna vždy na základě telefonické objednávky oprávněné osoby
na telefonní číslo 730 181 181, které vlastní zadavatel, a které je zadavatelem přesměrováno
na telefonní číslo dodavatele. Pro příjem objednávek se zavazuje dodavatel zajistit
dispečerské pracoviště, kdy telefonní číslo dodavatele musí být dostupné každý den v době
od 06.00 do 22.00 hod.
Dodavatel je povinen dodržet, aby nezávisle na vzdálenosti a času trvání služby platba
oprávněné osoby za jednu jízdu v rámci katastrálního území města Bohumína byla vždy ve
výši 20 Kč včetně DPH. Jednou jízdou se rozumí cesta tam, cesta zpět je považována za další
jízdu.
Zadavatel je oprávněn jednostranně formou písemného sdělení doručeného dodavateli změnit
věkovou hranici oprávněných osob a přepravní místa. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv
v průběhu trvání smlouvy omezit maximální měsíční počet jízd jedné oprávněné osoby.
Zadavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu rozšířit
časovou dostupnost přepravní služby co do počtu hodin i počtu dní v týdnu.
Povinnost dodavatele vést elektronický objednávkový systém s uvedením data, hodiny a
minuty a místa (adresy, popř. identifikace místa dle názvu např. „nemocnice“) zahájení a
ukončení jednotlivé jízdy, jméno a příjmení přepravované osoby a její telefonní číslo (tzn.
číslo, ze kterého byla provedena objednávka jízdy), množství ujetých km (zaokrouhlených na
stovky metrů, např. 2,3 km), cena za poskytnuté služby včetně DPH a vyznačení, zda se jedná
o službu senior taxi nebo baby taxi. Dodavatel je povinen zajistit zadavateli časově
neomezený vzdálený přístup (například webová stránka) do jím provozovaného softwarového
objednávkového systému, včetně možnosti údaje v objednávkovém systému filtrovat.
Povinnost dodavatele nejpozději do 7. pracovního dne kalendářního měsíce doručit
objednateli elektronicky ve formátu PDF soupis jednotlivých objednaných a uskutečněných
jízd za předcházející kalendářní měsíc, včetně všech údajů dle předchozího odstavce.

2

Uvedený soupis bude dále obsahovat součet všech ujetých kilometrů a celkovou měsíční cenu
za přepravu osob.
Dodavatel se zavazuje službu poskytovat svým jménem a na vlastní odpovědnost v souladu
s návrhem Smlouvy o provozování senior a baby taxi na území města Bohumína (příloha č. 4
zadávací dokumentace) a právními předpisy, zejména zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcím předpisem – vyhláškou č. 478/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že přeprava oprávněné osoby v rámci jedné jízdy nebude činit alespoň 2 km,
zavazuje se objednatel uhradit za každou takovou jízdu částku odpovídající ujetým 2 km.
Bližší informace jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o provozování služby senior a baby taxi
na území města Bohumína (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
II. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4 577 379 Kč bez DPH. Tato cena je stanovena jako
čtyřnásobek předpokládaného ročního objemu.
Předpokládaný počet najetých km za 1 měsíc: 4200. Předpokládaný počet jízd za 1 měsíc:
1 240. Jedná se pouze o referenční odhad.
Zadávací lhůta je stanovena zadavatelem: do 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek.
Klasifikace předmětu zakázky:
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
60120000-5 Taxislužba.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
poddodavatelů, za plnění však odpovídá dodavatel jako by plnil zakázku přímo sám.
III. Doba realizace a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: 1. 12. 2021.
Smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
Místem plnění předmětu veřejné zakázky je území města Bohumína.
IV. Požadavky na kvalifikaci
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
V nabídce dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
o základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ, datovaného a podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Doklady předložené k prokázání základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
Prokázání výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč
zapsán; doklad o oprávnění k podnikání dle předmětu veřejné zakázky, tj. výpis z
živnostenského rejstříku. Zadavatel požaduje živnostenské oprávnění pro provozování
živnosti koncesované s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava – osobní
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče". V nabídce
dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení (příloha
č. 2 ZD), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškerá kritéria způsobilosti požadované
zadavatelem splňuje, a doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Technická kvalifikace
a) podle § 79 odstavce 2 písmena j) ZZVZ
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici, ve formě čestného prohlášení (příloha č. 3 zadávací dokumentace), které
obsahuje:

- název zařízení (typové označení vozidla, včetně SPZ)
- prohlášení uchazeče, že tato vozidla budou při poskytování předmětné služby dostatečně
pojištěna odpovědností při provozu na pozemních komunikacích (tzn. zákonnou pojistkou)
a havarijním pojištěním, včetně pojištění úrazu přepravovaných osob. Prohlášení bude
podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Vymezení minimální úrovně:
Dodavatel disponuje minimálně 2 osobními vozidly, která splňují požadavky uvedené
v předchozím odstavci.
b) Podle § 79 odstavce 2 písmena b) ZZVZ
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb –
zakázek na zajištění přepravy osob podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 478/2000 Sb., poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení formou smluvního vztahu v délce trvání minimálně 12
měsíců, a s využitím vlastního objednávkového systému. Seznam těchto zakázek musí
zahrnovat cenu služby vyjádřenou v Kč bez DPH za 12 měsíců plnění, dobu a místo provádění
služeb a identifikaci objednatele včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail) osoby, u které lze
realizaci zakázky ověřit. Zadavatel požaduje minimálně 1 takovou referenční zakázku o
finančním objemu minimálně 300 000 Kč bez DPH ročně.
Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace musí
být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Z obsahu
čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem
splňuje.
Předkládá-li dodavatel v nabídce přímo doklady prokazující splnění kvalifikace, postačuje
jejich prostá kopie.
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Doklady předkládané vybraným dodavatelem
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá
předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení
předloženy, a to v elektronické podobě. Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel
originály nebo ověřené kopie dokladů podle § 75/1 ZZVZ k prokázání základní způsobilosti,
doklady k prokázání profesní způsobilosti a technické kvalifikace – dle výše uvedeného.
Kvalifikaci je možné prokazovat jednotlivými doklady, případně výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (§ 226-232 ZZVZ) anebo výpisem ze systému certifikovaných
dodavatelů (§ 233-240 ZZVZ), dále povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném
systému vedeném v jiném členském státu, která umožňuje neomezený dálkový přístup.
Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné (§ 45 odst. 4 ZZVZ).
Nepředložení požadovaných dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení
podle § 48 ZZVZ s možností výběru jiného účastníka bez nutnosti zahajování nového
zadávacího řízení.
V. Platební podmínky
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Splatnost daňových dokladů (faktur)
se stanoví na 21 dní ode dne jejich doručení. Ostatní podmínky jsou uvedeny v návrhu
Smlouvy o provozování senior a baby taxi na území města Bohumína, který je přílohou č. 4
zadávací dokumentace.
VI. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu Smlouvy o provozování senior a baby taxi
na území města Bohumína, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
VII. Technické podmínky
Technické podmínky jsou obsaženy v návrhu Smlouvy o provozování senior a baby taxi
na území města Bohumína, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
VIII. Požadavky na sestavení a podání nabídky
Nabídka a veškeré ostatní dokumenty budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat
a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče. Případné
cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do českého jazyka.
Účastník zadávacího řízení musí nabídku zpracovat na kompletní dodávku předmětu plnění
veřejné zakázky.
Forma nabídky
Nabídka bude následovně seřazená a musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace), kde budou uvedeny identifikační
údaje účastníka zadávacího řízení, nabídková cena, případně odkazy na informace vedené
v informačním systému veřejné správy.
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2) Prokázání splnění základní a profesní způsobilost (čestné prohlášení – příloha č. 2 zadávací
dokumentace).

3) Návrh Smlouvy o provozování senior a baby taxi na území města Bohumína, (příloha č. 3
zadávací dokumentace), který bude podepsán osobou oprávněnou za účastníka zadávacího
řízení jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem účastníka zadávacího řízení, jehož plná moc
musí být v nabídce doložena). V návrhu této smlouvy bude v čl. IV. bodu 3 doplněno
telefonní číslo dopravce a v čl. V. bodu 1 doplněna cena za 1 km bez DPH a cena za 1
km včetně DPH.
4) Prokázání splnění technické kvalifikace (čestné prohlášení – příloha č. 4 zadávací

dokumentace + předložení seznamu významných služeb dle bodu IV zadávací dokumentace)
5) Dodržení podmínky odpovědného zadávání (čestné prohlášení – příloha č. 5 zadávací
dokumentace)
IX. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek:
https://bohumin.ezak.cz. Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované
zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky na profilu
zadavatele v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. 5. 11.
2021 v 10,00 hod. Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického
systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v souladu s §
109 ZZVZ bez účasti veřejnosti.
X. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude zpracována do krycího listu nabídky (příloha č. 1 zadávací
dokumentace).
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za plnění specifikovaného
předmětu zakázky. V návrhu „Smlouvy o provozování služby senior a baby taxi na území
města Bohumína“ (příloha č. 4 zadávací dokumentace) bude uvedena cena v české měně
v členění na cenu za 1 km bez DPH a cenu za 1 km včetně DPH.
XI. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za 1 km jízdy.
Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
XII. Způsob komunikace
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
v elektronickém systému E-ZAK dostupném na adrese http://bohumin.ezak.cz (zde jsou k
dispozici ke stažení všechny přílohy této výzvy). Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího
řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá elektronicky, a to
zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Podání nabídek je možné výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který splňuje podmínky ust. § 213 zákona,
neomezuje přístup dodavatelů a je pro dodavatele bezplatný. Zadavatel doporučuje
účastníkům zadávacího řízení, aby elektronický nástroj z důvodu přehlednosti,
transparentnosti a dokumentace zadávacího řízení používali i k jiné komunikaci se
zadavatelem.
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XIII. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit postupem podle § 54 odst. 5 zákona. Pokud
o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, postupuje zadavatel podle §
98 odst. 3 až 5 ZZVZ. Písemné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace musí
být doručeny ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 54 odst. 5 ZZVZ (tj. 3+4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Písemné vysvětlení zadavatel uveřejní
na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o
vysvětlení požádal, a to do 3 dnů ode dne doručení žádosti. Zadavatel může poskytnout
vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
XIV. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení i oznámení o výběru dodavatele (podle § 53/5 ZZVZ). V takovém případě
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění na profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK.
XV. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud by nastaly důvody dle § 127
ZZVZ. Oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v
elektronickém systému E-ZAK do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
(dle § 53/8 ZZVZ).
XVI. Součinnost a uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel bude po rozhodnutí o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření
smlouvy. Dodavatel bude vyzván k předložení elektronických originálů nebo ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci, dále jiných dokladů nebo vzorků, jestliže tak stanovila ZD. Zadavatel
ověří u vybraného dodavatele údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ.
Zadavatel v souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, pokud nebylo (podle
§ 122 odst. 4 ZZVZ) možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli.

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní a profesní způsobilost
Příloha č. 3 – Obchodní podmínky – návrh Smlouvy o provozování senior a baby taxi na území
města Bohumína
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – technická kvalifikace
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – Dodržení podmínky odpovědného zadávání
Příloha č. 6 – Odpovědné zadávání
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